MARRASKUU 2018

TAUKO-TIEDOTE
Tiedote julkaistaan helmi-, huhti-, syys- ja marraskuussa
ja se on luettavissa osoitteessa www.tauko.com

MARRASKUU - November
Viikko 46 on Matinea- ja pajaviikko, jolloin ei ole normaalia opetusta, vaan erilaisia musiikillisia pajoja ja
matineat Iso Omenan kirjaston lavalla. Erillinen tiedote viikosta on lähetetty kaikille vanhemmille.
Week 46 containes no normal lessons – instead we have different workshops and matinees at Iso Omena
library stage. Separate info has been sent to all parents.

JOULUKUU - December
3 -7.12. Viimeiset normaalit tunnit, paitsi torstain osalta 13.12. Last lessons of the semester (last Thursday 13.12)
Viikolla 50 ja 51. Siirretyt ja rästitunnit: tarkista kalenterista tilanne, www.tauko.com —> Taukolaiset —>
kalenteri latautuu sivulle hetken odottelun jälkeen. Moved lessons and make up lessons week 50 and 51.
Syyslukukauden päättää joulukonsertti Kannusalissa tiistaina 18.12. klo 18.00. (os. Kannusillankatu 4,
Espoon keskus).Vapaa pääsy, tervetuloa! Christmas concert at Kannusali at 6 pm. 18th December. Free of
charge, welcome!

TAMMIKUU 2019 - January 2019
Kevätlukukausi alkaa loppiaisen jälkeen
maanantaina 7.1.2019. The spring
semester will start 7th January 2019.

TYKKÄÄ MEISTÄ!
Ajankohtaista tietoa
suoraan etusivullesi :)
Like us on FB!
Get info and updates
directly to your
Facebook feed :)

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

UUTTA OLARISSA!

- ViPu-orkesteri (viulut ja puhaltimet) treenaa torstaisin
Lotan ja Sonjan johdolla ja ottaa tammikuussa lisää jäseniä!
- Aikuisbändi treenaa torstaisin studiossa klo 18.30 Timon johdolla.
- Digi-paja aloittaa tammikuussa pilottiryhmän kanssa, Matias Harju
luotsaa mm. luuppipohjaisen musiikin tuottamiseen
- Vauvamuskari aloittaa tammikuussa Liisan huomassa, tunti on
perjantaisin klo 14.00. Tervetuloa mukaan!

RÄSTITUNNIT viikolla 50 ja 51
Makeup lessons week 50 and 51
Oletko ollut pois tunneilta? Halutessasi voit tulla
rästitunnille. Luokan ovessa on lista, kirjoita siihen nimesi,
jos osallistut rästitunnille.
Voit tarkistaa rästitunnin ajankohdan myös kalenterista:
www.tauko.com -> Taukolaiset -> odota hetki niin
kalenteri latautuu.
Did you miss a lesson during the semester? You may sign
up for a makeup lesson. Available hours will be posted on
your classroom door.

WWW.TAUKO.COM

MARSSIRUMPURYHMÄ WeDrumAsOne JOULUKADUN AVAJAISISSA!
Taukon marssirumpuryhmä on perinteisesti mukana joulukadun avajaisissa Helsingissä sunnuntaina
25.11. Tapahtuma alkaa klo 15.00 ja Aleksanterinkadun jouluvalot syttyvät klo 16.00. Tule kadun varrelle
tunnelmoimaan!

Our drumline WeDrumAsOne will be
seen at the grand opening of the
Christmas season in Helsinki. They will
be showing off their talents during a
march along Aleksanterinkatu starting
at the Senate Square at 3PM on sunday
the 25nd of November.

OPISKELUPAIKAN VARAAMINEN
KEVÄTLUKUKAUDELLE /Reserve your slot
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Oppilaspaikka varataan seuraavalle lukukaudelle
maksamalla varausmaksu 90€. Loppulukukausimaksu
postitetaan kotiin/ilmoitettuun sähköpostiin
tammikuussa.
You can conﬁrm your attendance for the next semester by
paying a reservation fee of 90€.

TAMMIKUU 2019 - JANUARY 2019
5.1.2019 Avoimet ovet Olarissa klo 15.00-16.00
7.1.2019 Kevätlukukausi alkaa. Tunnit jatkuvat entiseen aikaan, ellei
opettajan kanssa muuta sovita. Lessons continue 7th January at the same
time as before Christmas.

YHTEYSTIEDOT:

Tietosuojaseloste on
luettavissa
kotisivuillamme!

CONTACT INFO:

Toimisto, The ofﬁce: 09-8133 565
tekstiviestit toimistoon, text message to the ofﬁce: 0400 794621
sähköposti, e-mail: toimisto@tauko.com
kotisivut, home page: www.tauko.com
Toimipisteet, Schools:
Olari (Pihatörmä 1 A) ja Karakallio ( Kotkatie 4)

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

WWW.TAUKO.COM

